
قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بعد مـــرور نحو ستة أشــهــر على 
الدستور  على  الرئاسي  االنقالب 
في تونس، وُمضّي الرئيس قيس 
دًما، في تنفيذ خريطة الطريق التي 

ُ
سعّيد، ق

إلى  تهدف  والتي  القادمة،  للمرحلة  طرحها 
تــغــيــيــر الـــدســـتـــور لــتــعــزيــز ســلــطــاتــه، أخـــذت 
من  مــزيــد  بانضمام  تتسع  املــعــارضــة  جبهة 
الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة والــقــطــاعــات املهنية، 
وانخراط أحزاب وتيارات سياسية جديدة في 
بالتوازي  للرئيس،  املناهض  املدني  الحراك 
 
ً
مع دخول األزمة املالية واالجتماعية مرحلة

تنذر بتداعيات خِطرة.

تصاعد حّدة القمع األمني
 السلطات مع الفعاليات التي دعا 

ُ
ل تعامل

ّ
مث

إليها حراُك »مواطنون ضد االنقالب«، وحزب 
الـــعـــمـــال، وتــحــالــف »األحـــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة 
االجــتــمــاعــيــة« )يـــضـــم الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
والتكتل من أجل العمل والحريات، والحزب 
ــبــــاريــــة  ــتــ ــاٌت اعــ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ الـــــجـــــمـــــهـــــوري(، وشـ
ومــثــقــفــون وأكـــاديـــمـــيـــون، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
 في مواجهة الحراك املعارض. 

ً
الثورة، تحّوال

ــركـــات االحــتــجــاجــيــة  ــتـــحـ ومـــــع أن جــمــيــع الـ
التضييق  مــن  عــدة  بأشكال  قوبلت  السابقة 
ــع الــــطــــرقــــات وعـــرقـــلـــة وصــــول  ــ ـ

ْ
ــط ــ ـ

َ
واملــــنــــع وق

ــة، فـــإن  ــمــ ــعــــاصــ املـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى وســــــط الــ
املنسوب العالي من العنف الذي تعاملت به 
قوى األمن مع املتظاهرين في العاصمة، يوم 
 

ً
تحوال ُيعد   ،2022 يناير  الثاني/  كانون   14

ا لالنتباه.
ً
الفت

ــقــــوى املــــعــــارضــــة قـــرارهـــا  ومـــــا إن أعـــلـــنـــت الــ
الثورة،  شــارع  في  مسيرات  بتنظيم  ل 

ّ
املتمث

وســـط الــعــاصــمــة، بــمــنــاســبــة ذكــــرى الـــثـــورة، 
حــتــى ســارعــت حــكــومــة الــرئــيــس ســعــّيــد إلــى 
أن بيان  التجمعات والتظاهرات. ورغــم  منع 
ــّرر الـــقـــرار بــالــعــمــل عــلــى احــتــواء  الــحــكــومــة بــ
)كوفيد  »كــورونــا«  لجائحة  الجديدة  املوجة 
 الــحــراك املــعــارض رأى فــي تزامن 

ّ
- 19(، فـــإن

طلقت لالحتجاج 
ُ
أ التي  الــدعــوات  الــقــرار مــع 

عــلــى إجــــــــراءات الـــرئـــيـــس ســعــّيــد واقــتــصــار 
الحظر على التظاهرات واإلبقاء على املدارس 
والــجــامــعــات واملــطــاعــم واملــقــاهــي مــفــتــوحــة، 
ا  ا خفّيً

ً
رغم االكتظاظ الذي تشهده، استهداف

للتحّركات املبرمجة.
عــمــدت قـــوى األمــــن، يـــوم 14 كــانــون الــثــانــي/ 
إقــامــة حــواجــز أمنية ملنع  إلــى  يناير، مبكًرا، 
الـــوصـــول إلــــى وســــط الــعــاصــمــة؛ مـــا اضــطــّر 
املحتّجني إلى التجمع في الشوارع الفرعية، 
حـــيـــث الحــقــتــهــم الـــشـــرطـــة، بــــأعــــداد كــبــيــرة، 
 الهراوات، والغاز املسيل للدموع، 

ً
مستخدمة

امللوثة  املياه  وخراطيم  النارية،  والــدّراجــات 
واملمزوجة بالغاز واملواد الكيماوية الحارقة، 
ــت حملة اعــتــقــاالت امــتــّدت إلــى عشرات 

ّ
وشــن

الصحافيني  االعتداءات  وشملت  الناشطني، 
للوقاية  الــوطــنــيــة  الهيئة  ونــاشــطــي  ــاّرة  ــ واملـ
علن 

ُ
أ الــتــعــذيــب، وأّدت إلــى ســقــوط قتيل  مــن 

عن وفاته بعد أيام من اختفائه. وقد أرجعت 
دماغية،  إلــى جلطة  وفاته  أسباب  السلطات 
أّكــد املحتجون وجماعات سياسية  في حني 
وحــقــوقــيــة تــعــّرضــه للتعنيف قــبــل اعــتــقــالــه، 
وجــرى تــداول ُصــوٍر وأشرطة فيديو للحظة 

إصابته في املظاهرة.
ــد املــتــظــاهــريــن الــســلــمــّيــني  قـــوبـــل الــعــنــف ضـ
ــرى الــــثــــورة بــحــمــلــة اســتــنــكــاٍر  ــ بــمــنــاســبــة ذكـ
 تــجــاه ســيــاســات 

َ
ــة، وأّجـــــج املـــعـــارضـــة ــعـ واسـ

الديمقراطي،  التيار  حــزب  د  نــدَّ إذ  الحكومة؛ 
وحزب التكتل، والحزب الجمهوري، في بيان 
وزارة  وبتطويع  املمنهج  »القمع  بـ  مشترك، 
الداخلية لخدمة سلطة االنقالب«، مع تحميل 
»رأس سلطة االنــقــالب قــيــس ســعــّيــد ووزيـــر 
 ذلك. 

َ
داخليته توفيق شرف الدين« مسؤولية

أما النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، 
 فــي اســتــخــدام 

ٌ
 مــا جـــرى إمــعــان

ّ
فــاعــتــبــرت أن

الــعــام  الــشــأن  إدارة  فــي  القمعية  »الــخــيــارات 
ــفـــســـاد  ــة الـ ــهــ ــواجــ ــاعـــســـت فـــــي مــ ــقـ لـــســـلـــطـــة تـ
واإلرهـــــــاب والــفــقــر والــتــهــمــيــش«. وأصــــدرت 
ا مشترًكا مع 21 منظمة 

ً
نقابة الصحفيني بيان

حــقــوقــيــة، مـــن بــيــنــهــا الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة 
للنساء الديمقراطيات، ومحامون بال حدود، 
ــبــر فــيــه أن »تــوظــيــف األمـــن فــي الــتــصــّدي 

ُ
اعــت

ــة لـــن تثني  ملــنــاهــضــة ســيــاســة رئــيــس الـــدولـ
معارضيه عن مواصلة االحتجاج والتظاهر 
التغيير واملــحــافــظــة على  الــســلــمــي مــن أجـــل 
التي  العامة  والحريات  الديمقراطية  مكسب 
وتعّهدت جهات  بالشوارع«،  الشعب  افتكها 
ــل الــتــصــدي  ــأن »تــظــل يــقــظــة مــن أجـ الــبــيــان بـ

لسطوة البوليس والنقابات األمنية«.
ــا،  ــ ـ

ً
ــــض ــة مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب، أيـ ــ ــاســ ــ نـــــــــــّددت رئــ

»االعـــتـــداءات الــســافــرة الــتــي مــّســت قــيــادات  بــــ
للتعبير  نــزلــوا  ومــواطــنــني  ومدنية  سياسية 
 أن 

ً
ــًيــــا«، مـــــؤّكـــــدة ــم مـــدنـــًيـــا وســــلــــمــ ــ ــهـ ــ عــــن آرائـ

الــــرأي حق  عــن  والتعبير  السلمي  »الــتــظــاهــر 
يكفله الدستور والقانون واملواثيق الدولية«. 
ودانـــــــت حـــركـــة الــنــهــضــة »مـــنـــع قــــــوات األمــــن 
املتظاهرين السلميني من التعبير بحرية عن 
آرائهم والوصول إلى شارع الثورة واالعتداء 
عــلــى الـــرمـــوز الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة وتسليط 
أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم«، 

 بـ »وقف أعمال العنف ضد املتظاهرين 
ً
مطالبة

ــة حــريــة  ــريــــات، وخــــاصــ ــّدي عـــلـــى الــــحــ ــعــ ــتــ والــ
الــتــعــبــيــر، وإطــــالق ســــراح املــوقــوفــني وتمكني 
واملحامني  التعذيب  ملقاومة  الوطنية  الهيئة 

من الوصول إليهم ومعاينة حالتهم«.

معركة القضاء
مع أن هجوم سعّيد على السلطة القضائية 
ي النيابة 

ّ
بدأ منذ ليلة االنقالب بإعالنه تول

العامة بنفسه، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت 
ضغط املجلس األعلى للقضاء، فإن األسابيع 
ا في لهجته.  األخيرة شهدت منحًى تصعيدّيً
ففي 19 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدر 
ســعــّيــد مـــرســـوًمـــا يــتــعــلــق بــتــنــقــيــح الــقــانــون 
وينّص  للقضاء،  األعلى  للمجلس  األساسي 
على »وضع حدٍّ للمنح واالمتيازات املخّولة 

ألعضاء املجلس األعلى للقضاء«.
ــل قـــــــرار ســـعـــّيـــد بــــاســــتــــهــــداف املــجــلــس  ــوبــ قــ
األعــلــى للقضاء، مــن خــالل حــرمــان أعضائه 
ــِحــهــم، بـــدعـــوة املــجــلــس الــقــضــاة إلــى 

َ
مـــن ِمــن

»التدخل  وإدانـــة  باستقالليتهم«،  »التمّسك 
ــمــــالت الـــضـــغـــط والــتــشــويــه  فــــي عــمــلــهــم وحــ
املــمــنــهــج ضـــدهـــم«، والــتــنــبــيــه إلـــى »خــطــورة 
ــــوري لــلــســلــطــة  ــتــ ــ ــدســ ــ ــاء الــ ــنــ ــبــ ــالــ ــــاس بــ ــســ ــ املــ
املــراســيــم«، مع تأكيد  القضائية عبر إصــدار 
»تمّسكه بصالحياته الترتيبية«، و»مواصلة 

أداء مهامه دفاًعا عن استقالل القضاء«.
والواقع أن الرئيس، باستحواذه على جميع 
ــتـــصـــاصـــات الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة،  االخـ
ــه 

ّ
 خـــارج سلطته ســوى الــقــضــاء، وأن

َ
لــم يــبــق

يسعى جاهًدا إلى احتوائه؛ إذ أكد سعّيد في 
أكــثــر مــن مناسبة رفــصــه أحـــد أهـــم مقومات 
القضاء،  استقالل  وهو  الديمقراطي،  النظام 
واعتباره  مستقلة،  سلطة  القضاء   

ّ
أن بنفيه 

دور  ال  وأنــــه  ــة،  الـــدولـ إدارات  مــن   
ً
إدارة إّيــــاه 

لـــه ســــوى تــطــبــيــق الـــقـــوانـــني الـــتـــي تــصــدرهــا 
السلطات؛ وهي في الحالة التونسية الراهنة 
املراسيم الصادرة عن الرئيس سعّيد نفِسه، 
 الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفني 

ّ
أي إن

عــــنــــده. ويــــجــــد الـــخـــطـــاب املـــتـــوتـــر لــلــرئــيــس 
أحكام  في  مبّرراته  القضائية  السلطة  تجاه 
أصدرتها دوائــر قضائية، في املــدة األخيرة، 
طلق بمقتضاها ســراح عدد من املعارضني 

ُ
أ

املوقوفني على ذمة قضايا تتعلق باإلساءة 
ــا 

ً
بـــطـــلـــت بــمــقــتــضــاهــا أيــض

ُ
إلــــى الـــرئـــيـــس، وأ

ــه، فــي مــنــاســبــات ســابــقــة، انــتــقــادات  فــقــد وّجــ
لــوســائــل اإلعــــالم املــمــلــوكــة لــلــدولــة وطالبها 
نشاطاته  ــح 

ْ
وَمــن التحريري  ها 

ّ
خط بتعديل 

 فــي التغطية اإلعــالمــيــة، ولـــم يــفــّوت 
ً
أولـــويـــة

أيَّ فرصة للتذكير بأن اإلعالم، بحسب رأيه، 
على غرار القضاء ومؤسسات أخرى، خاضع 
السياسية.  والجهات  واللوبيات  للفاسدين 
والحقيقة أن موقف وسائل اإلعالم السلبي، 
ــاع عن  ــدفــ وعـــــدم تــحــّمــلــه مــســؤولــيــتــه فـــي الــ
أسباب وصول  أهم  ُيعّدان من  الديمقراطية، 

سعّيد إلى السلطة. 
ــيــــرة  ــع األخــــــيــــــرة وتــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ تــــــزايــــــدت فـــــي األسـ
اإلعـــالم، وعلى  على  والتضييق  االعـــتـــداءات 
ــتــــوازي مــــع تـــصـــاعـــد لــهــجــة  ــالــ اإلعـــالمـــيـــني بــ
الرئيس ضدهم. ففي 14 كانون الثاني/ يناير 
ا  من عشرين صحافّيً أكثر  تعرض  الــجــاري، 
للتعنيف على يد قوى األمن أثناء تغطيتهم 
املــســيــرات الــتــي دعـــت إلــيــهــا املــعــارضــة، رغــم 
املهنية.  عــلــى هــويــتــهــم  تـــدل  ــارات  حملهم شــ
وفي سابقة هي األولى من نوعها، حاصرت 
قـــوة أمــنــيــة عــلــى مــن عــشــرات الــعــربــات؛ من 
بينها عربات تابعة لوحدة مكافحة اإلرهاب، 
ا، 

ً
الجاري أيض الثاني/ يناير  في 12 كانون 

ودخــل  واقتحمته،  الرسمي،  التلفزيون  مقر 
أفــــراد مــنــهــا قــاعــة الــبــث، وأجـــبـــروا العاملني 

على إلغاء إضراب كانوا يعتزمون تنفيذه.
وفــي ســيــاق توجيه خــط اإلعـــالم التحريري 
على نحو يخدم توّجه الرئيس لوضع جميع 
مرافق الدولة في خدمة مشروعه، ومحاصرة 
ــة  ــاسـ ــــارض لــــــه، أصـــــــــدرت رئـ ــعـ ــ أي صـــــــوٍت مـ
الــجــمــهــوريــة تــعــلــيــمــاٍت ملــحــطــات الــتــلــفــزيــون 
منتسبي  بمنع  متعلقة  الرسمية  واإلذاعـــات 
ــزاب الــســيــاســيــة مـــن دخــــول مــقــاّرهــا أو  ــ األحــ
املشاركة في برامجها؛ وهو أمٌر غير مسبوق 
التلفزيون  أن مديرة  ثــورة 2011. ورغــم  منذ 
التعليمات،  ــت وجـــود مثل هــذه 

َ
نــف الــرســمــي 

فــإن أكثر مــن جهٍة أكــدت ذلــك؛ إذ أّكــد رئيس 
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني هذا 
األمــــر، ووصــــف اإلجـــــراء بــأنــه »يـــهـــّدد بشكل 
خــطــيــر حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة ويــــكــــّرس الــنــزعــة 
الفردية في السلطة«. وما يؤكد توجيه مثل 
هذه التعليمات إصدار حركة الشعب؛ املؤيدة 
ــا عــّبــرت فــيــه عــن »اســتــغــرابــهــا 

ً
لــســعــّيــد، بــيــان

ــن هـــــــذا الــــــقــــــرار الـــــــــذي يـــتـــنـــافـــى وأبــــســــط  ــ مــ
مــقــّومــات الحياد املهني واإلعــالمــي مــن قبل 
التونسّيني  لجميع  ملك  هــو  عمومي  مــرفــق 
والتونسيات«. وقد لوحظ في اآلونة األخيرة 
التي تبثها وسائل  السياسية  البرامج  لّو 

ُ
خ

لألحزاب؛  أي مشاركة  من  العمومية  اإلعــالم 
بما فيها األحزاب املؤيدة لسعّيد، في مقابل 
الرئيس  كلمات  لتغطية  مساحة  تخصيص 

ها كاملة.
ّ
وبث

انكشاف مأزق الرئيس
ــتــــي اتـــخـــذهـــا  ـــع اإلجــــــــــــراءات الــ ــبُّ ــتـ ُيـــظـــِهـــر تـ
الرئيس سعّيد، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، 
انطلقت  إذ  توجهها؛  في  ا  تصاعدّيً منحى 
ــواب،  بــتــجــمــيــد مـــؤقـــت لــعــمــل مــجــلــس الــــنــ
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى الـــحـــفـــاظ عــلــى الــحــقــوق 
فيها  بما  الثورة؛  بعد  املكتسبة  والحريات 
حرية التعبير والتظاهر، لتصل، بعد ستة 
الــنــواب،  أشــهــر، إلــى تجميد نهائي ملجلس 
 فــصــول الــدســتــور، ومــصــادرة 

ّ
وتعليق جــل

جميع الصالحيات التشريعية والتنفيذية، 
ــة الـــقـــضـــاء،  ــيـ ــقـــاللـ ــتـ ــيـــق عـــلـــى اسـ ــيـ ــتـــضـ والـ

ومــحــاصــرة اإلعــــالم، وقــمــع حــريــة التظاهر 
والتعبير، ومحاصرة العمل الحزبي.

ومع أن املــدى الــذي ذهب إليه الرئيس أثار 
ــاط التونسية  ــ اســتــغــراًبــا فــي بــعــض األوسـ
 املتتبع لخطابه 

ّ
التي أيدته في البداية، فإن

ــان ذاهــًبــا  وســلــوكــه الــســيــاســي يــــدرك أنـــه كـ
فــي هــذا االتــجــاه منذ لحظة االنــقــالب على 

الدستور. 
الــــحــــزبــــيــــة  ــات  ــ ــاذبــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الــ أن  ــي  ــ ــ فـ ــك  ــ ــ شـ ال 
والبرملانية، وفشل الحكومات املتعاقبة في 
إحداث نقلٍة ملموسٍة في الوضع املعيشي، 
الدستور،  على  لالنقالب  األرضــيــة  آ  هيَّ قــد 
ودفَعا شرائح اجتماعية متعّددة إلى تأييد 
 أن يحصل 

ً
إجراءات سعّيد، في البداية، أمال

 الــشــهــور الــســتــة التي 
ّ
تغيير إيــجــابــي، لــكــن

ــت االنـــقـــالب كــشــفــت عـــن مـــحـــدوديـــة أفــق 
َ
تــل

الذي يعتمده  الشعبوي  الخطاب والسلوك 
الــرئــيــس، وعــجــزه عــن الــوفــاء بــوعــوده؛ فقد 
ازدادت األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
ــع، وفــق املــؤشــرات املــتــوافــرة، 

َّ
ا. وُيــتــوق ســـوًء

 في 
ً
أشــد صعوبة القادمة  املرحلة  أن تكون 

ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها امليزانية 
املديونية،  وارتــفــاع  العجز  وتفاقم  العامة، 
ــّولــــني الـــخـــارجـــيـــني وصـــعـــوبـــة  ــمــ ر املــ

ّ
وحــــــــذ

فــي أي  الــتــي يفرضونها للمضّي  الــشــروط 
عملية إقراض.

في ضوء تراجع مستوى التأييد السياسي 
األحــزاب   من 

َ
يبق لم  إذ  للرئيس؛  والحزبي 

التي تدعمه سوى حركة الشعب، ومكونات 
حزبية أخرى ال تحظى بأّي تمثيل برملاني 
أو دعــم شعبي، وفــي ضــوء اإلحــبــاط الــذي 
ـــا؛ 

ً
ــاعـــدة دعـــمـــه االجــتــمــاعــيــة أيـــض ــاب قـ ــ أصـ

املعيشية والخدمية،  األزمــات  بسبب تفاقم 
وهــو مــا بــدا فــي فشل التنسيقيات املؤيدة 
ــع 

َّ
ـــذكـــر، ُيــتــوق

ُ
لـــه فـــي تــنــظــيــم أي فــعــالــيــاٍت ت

يـــزداد اعتماد سعّيد على أجــهــزة األمــن  أن 
للتضييق على اإلعالم والقضاء والهيئات 

نتقدين لسياساته. 
ُ
ْمع امل

َ
الوطنية وق

أجرته  للرأي  استطالع  نتائج  أظهرت  وقــد 
 Sigma( كـــــونـــــســـــاي«  ــا  ــمــ ــغــ »ســ ــة  ــســ مــــؤســ
التونسيني  ثقة  مستوى  تــراجــع   )Conseil
بــالــرئــيــس ســعــّيــد فــي شــهــر كــانــون األول/ 
ديسمبر 2021 أربع درجات )%62( عن شهر 
وخمس   ،)66%( نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
عشرة درجة عن شهر تشرين األول/ أكتوبر 
فإن  نفسه،  االستطالع  يشير  وكما   .)77%(
%47 من التونسيني املستجيبني في كانون 
األول/ ديسمبر املاضي يعتبرون أن تونس 

تسير في الطريق الخطأ.
املرحلة  الرئيس في  في ضوء ذلك، يعتمد 
الــراهــنــة عــلــى انــقــســامــات جبهة املــعــارضــة 
الــرؤيــة والــقــدرة لديها على حشد  وغــيــاب 
لت نقطة االرتكاز 

ّ
الفئات الشعبية التي مث

الــرغــم مــن أن سياسة  لــثــورة 2011. وعــلــى 
ــتـــي يــنــتــهــجــهــا لــم  ــاء والــتــشــهــيــر الـ اإلقــــصــ
التي  األطــراف  أيَّ طــرف؛ بما فيها  ستثِن 

َ
ت

 قـــوى املــعــارضــة 
ّ
ســانــدتــه فــي الــبــدايــة، فـــإن

تــجــاذبــاِتــهــا وحساباتها   
َ
أســيــرة زالـــت  مــا 

 عــن 
ً
ــزة ــ ــاجـ ــ ــة، ومـــــا زالـــــــت عـ ــيــ األيــــديــــولــــوجــ

للحفاظ على  مــشــروٍع جامع  االتــفــاق على 
السريع  االندفاع  ووقــف  الثورة  مكتسبات 
 هــذا الــوضــع لن 

ّ
الــفــردي، لــكــن نحو الحكم 

 انكشاف 
ّ

 على األرجح، في ظل
ً

يدوم طويال
زعم  الــذي  الواقع  تغيير  الرئيس عن  عجز 

ه جاء لتغييره.
ّ
إن

تصاعد حّدته يكشف عمق مأزق الرئيس

القمع األمني في تونس

عمدت قوى األمن، 
يوم 14 يناير، مبكًرا، 

إلى إقامة حواجز 
أمنية لمنع الوصول 
إلى وسط العاصمة

تزايدت وتيرة 
االعتداءات والتضييق 

على اإلعالم، وعلى 
اإلعالميين بالتوازي مع 

تصاعد لهجة الرئيس 
ضدهم

أظهرت نتائج استطالع 
للرأي تراجع مستوى 

ثقة التونسيين بالرئيس 
سعيّد في ديسمبر 

2021 أربع درجات

ــع أن يــزداد اعتمــاده علــى أجهــزة  ســتة أشــهر مــرت علــى اإلجــراءات االســتثنائية للرئيــس التونســي قيــس ســعيّد، والــذي يُتوقَّ
األمــن للتضييــق علــى اإلعــالم والقضــاء والهيئــات الوطنيــة وَقْمــع الُمنتقديــن لسياســاته. كمــا أنــه يرتكــز علــى انقســامات 

جبهــة المعارضــة وغيــاب الرؤيــة

)Getty( 2022 /1 /14 متظاهر في تونس يواجه شرطة مكافحة الشغب في ذكرى سقوط بن علي

االختصاصات  جميع  على  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  باستحواذ 
التشريعية والتنفيذية، لم يبَق خارج سلطته سوى القضاء، وأنّه يسعى 
أحد  رفصه  مناسبة  من  أكثر  في  سعيّد  أكد  إذ  احتوائه؛  إلى  جاهًدا 
أهم مقومات النظام الديمقراطي، وهو استقالل القضاء، بنفيه أّن 
وأنه  الدولة،  إدارات  من  إدارًة  إيّاه  واعتباره  مستقلة،  سلطة  القضاء 
في  وهي  السلطات؛  تصدرها  التي  القوانين  تطبيق  سوى  له  دور  ال 
الحالة التونسية الراهنة المراسيم الصادرة عن الرئيس سعيّد نفِسه، أي إّن 

الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفين عنده.

العمل على احتواء القضاء

20

لة 
ّ
متمث الــداخــلــيــة  وزارة  اتــخــذتــهــا  ــرارات  ــ قــ

بـــوضـــع نــاشــطــني ســيــاســيــني تــحــت اإلقـــامـــة 
الجبرية.

معركة اإلعالم
لم يُكن قطاع اإلعالم بمنأى من الحرب التي 
يشنها الرئيس سعّيد على جبهات متعّددة. 
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